˘ ÜNLER,
DÜG
K U T L A M A L A R V E E T K İN L İ K L E R

İÇİNDEN KÖY GEÇEN OTEL;

Argos in Cappadocia…

Volkanik tüﬂerin yarattığı, rüzgâr, kar ve yağmurun binlerce yılda nakış gibi
işlediği

benzersiz

coğrafyası

ile

büyülü

bir

masal

dünyasını

andıran

Kapadokya’nın kalbindeki eski Uçhisar Köyü’nde; binlerce yıllık bir manastır
yerleşkesi, buna bağlı mağaralar, yer altı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan
kalıntıların restorasyonuyla hayata geçirilen Argos in Cappadocia 51 farklı
oda ve süitten oluşuyor.
Yamaca kademeler halinde yayılan 7 konaktan oluşan otel, özel konumu, yaşam
alanlarını birbirine bağlayan benzersiz peyzajı, otantik yerleşime olan estetik
sadakati, incelikli iç dekorasyonu ve üstün hizmet kalitesiyle fark yaratarak,
çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir kırsal dönüşüm projesi olarak Kapadokya’nın
gelişiminde de önemli bir model oluşturuyor.

DOĞAÜSTÜ MEKÂNLARI İLE
İLHAM VEREN MİSTİK BİR RÜYA…

GENEL BAKIŞ
· KONAKLAMA: 51 Oda & Süit
ODALAR

SÜİTLER

13 Standard Oda

20 - 25 m²

17 Süit

50 - 107 m²

16 Deluxe Oda

35 - 44 m²

1 Tıraz Jakuzi Süit

112 m²

4 Splendid Süit

63 - 114 m²

TOPLAM 29 ODA

·
·
·
·

YEME & İÇME:
ÖZELLİKLER:
DENEYİMLER:
LOKASYON:

TOPLAM 22 SÜİT

Seki Restaurant-Lounge-Cellar ve Otantik Etkinlik Mekânları
Terapi Odası, Isıtmalı Açık Havuz
Her Mevsim Argos’u Yaşayacağınız Özel ve Konsept Deneyimler
Kayseri Erkilet Havalimanı’ndan 80 km / 76 dk
Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ndan 37 km / 38 dk

Argos in Cappadocia doğaüstü ambiyansı ile özel günleriniz için dört dörtlük bir
ortam sunan, göz alabildiğine uzanan Güvercinlik Vadisi’ne bakan terasları,

KAPASİTE TABLOSU
ETKİNLİKLER VE TOPLANTILAR

Uçhisar Kalesi’nin eteklerindeki antik bir köyün Arnavut kaldırımlı sokakları,

ÖZELLİKLER

ETKİNLİK MEKÂNLARI

TİYATRO
DÜZENİ

U-DÜZENİ

I-DÜZENİ

SINIF
DÜZENİ

KOKTEYL
RESEPSİYONU

BANKET

ALAN

BEZİRHANE

100

30

30

30

120

80

137 m²

ŞAPEL

N/A

N/A

24

N/A

60

N/A

59 m²

MÜZE SALON

100

36

30

30

120

80

115 m²

MONKS

N/A

N/A

10

N/A

30

16

64 m²

VADİ

300

80

150

120

180

150

390 m²

SEKİ ÇİM TERAS

N/A

N/A

40

N/A

60

N/A

25 m²

TIRAZ KALE

120

N/A

80

N/A

150

100

180m²

AÇIK HAVA

GÜN IŞIĞI

geçmişten taşıdığı hikâyelerle yeniden hayat bulan konakları ve büyülü
atmosferi ile samimi, romantik ve unutulmaz bir deneyimin tonu olacak, her
mevsim başka bir hikâyeye ev sahipliği yapan bir dizi alternatif mekân sunuyor.
Kendine özgü benzersiz enerjisi ile her anından keyif alacağınız Argos in
Cappadocia’nın büyüleyici atmosferinde konaklamalar eşsiz deneyimlere, özel
günleriniz ise sihirli bir dokunuş ile unutulmayacak anlara dönüşüyor.

İDEAL
Kutlamalar

· EKİPMANLAR: Perde, ses sistemi, mikrofon, ﬂipchart ve kürsü misaﬁrlere
· KEŞFET:

Düğünler

tahsis edilebiliyor.

Alan Kapatma

360° sanal tur ile bu büyüleyici yolculuğu hayal edin.

Bahçe Törenleri

OTANTİK
ETKİNLİK MEKÂNLARI
ŞAPEL
GURME TATLAR, KEYİFLİ BULUŞMALAR VE
TARİHİN HARMONİSİ...
Argos in Cappadocia’nın otantik ve mistik mekânlarının her birinde ayrı bir
deneyim, her deneyimde ayrı bir hikâye sizleri bekliyor.

Argos
in
Cappadocia’nın
hayata
döndürdüğü tarihi mekânlarından Şapel,
binlerce yıl önce bir ibadethane olarak
keşişleri barındıran, zaman içinde bölge
halkı
tarafından
farklı
amaçlarla
kullanılan ve keşfedilmeyi bekleyen eşsiz
yer altı mahzeni ile bugün Türkiye’nin en
etkileyici etkinlik mekânlarından biri
olarak gösteriliyor ve keyiﬂi buluşmalara,
tadım etkinliklerine ve özel kutlamalara
ev sahipliği yapıyor.

BEZİRHANE
2000 yıllık tarihinde pek çok işlev üstlenen,
keşişlerin ve rahiplerin barındığı manastır
yerleşkesi Bezirhane, İpek Yolu üzerinde
deve
kervanlarının
konakladığı,
bir
zamanlar kervansaray olarak kullanılan,
sonrasında ise beziryağının üretildiği bir
mekân. Bu tarihi yapı, olağanüstü akustiği
ve iki dev kubbesiyle alışılmışın dışında
konseptlerle gerçekleştirilen toplantı, davet
ve düğünlere, konser ve performanslara ev
sahipliği yapıyor.

MÜZE SALON
Argos in Cappadocia'nın restorasyonlar
yoluyla bölgeye kazandırdığı tarihi
mekânlardan biri olan Müze Salon'un
zemininde
tarihi
bir
bezirhanenin
değirmen yatakları, seramik küp ve katır
kanalları sergileniyor. Müze Salon, yemekli
davetlerden gösterilere pek çok amaçla
kullanılabiliyor.

SEKİ ÇİM TERAS
MONKS
Yamaçlardaki teraslara kurulmuş olan özel
mekân Monks, nefes kesen Kapadokya ve
peri bacaları manzarası sunuyor. Bunun
yanı
sıra
bölgede
görmeye
alışık
olmadığınız yemyeşil çim zeminiyle belki bir
doğum günü partiniz ya da yakın
arkadaşlarınızla kutlayacağınız özel bir gün
için eşsiz bir mekân deneyimi sunuyor.

VADİ
Devasa bir kaya bloğuna oyulu binlerce
mağaradan oluşan, yeryüzünün en büyük
manastır
yerleşkelerinden
biri
olan
Uçhisar’da derin, yemyeşil bir alanda
konumlanan “Vadi”, sanatla dolu özel
günlerde biriktirilen anıların bir parçası
olacak mistik havası, doğal akustiği ve
masalsı atmosferiyle yıldızların altında
konserlere, keyiﬂi buluşmalara, etkinliklere
ve özel kutlamalara ev sahipliği yapmaya
hazır.

Güvercinlik Vadisi’ne uzanan yemyeşil bir
alan... Seki Çim Teras, özel kutlama, nikah
ve kokteyl organizasyonlarınıza ev
sahipliği yaparak sizleri hafızalarınızdan
silinmeyecek hatıralar biriktirmeye davet
ediyor. Her açıdan panoramik bir
manzara sunan Seki Çim Teras,
ziyaretçilerin
keşif
deneyimlerine
eklenecek görsel bir şölen sunuyor.

TIRAZ KALE
Tıraz
Kalesi’nin
gölgesinde
tüm
kutlamalar, mistik ve unutulmayacak
hatıralara dönüşüyor. Kapadokya’nın
büyülü
coğrafyasıyla
masmavi
gökyüzünün birleştiği noktada birbirine
yaslı konumdaki 6 adet peri bacasından
oluşan Tıraz Kale, tarihle bezeli
atmosferiyle kutlamalar için ziyaretçilerini
bekliyor.

MUTLAKA
DENEYİMLEYİN
Her mevsimde doğanın renklerini kusursuz bir şekilde yoğuran Argos in
Cappadocia, sizleri her sabah yeni bir rüyaya uyanacağınız, mistik havası,
masalsı atmosferi ile eşsiz anılar biriktireceğiniz; Kapadokya’da olduğunuz
sürece yeryüzünün başka bir yerinde göremeyeceğiniz, duyamayacağınız,
tadamayacağınız romantik ve benzersiz deneyimlere tanık olmaya davet ediyor.
• Güne nefes egzersizi ve sabah yogası ile başlayın.
• Gün doğumu kahvaltısı ile muhteşem balon manzarasının keyﬁni çıkarın.
• Açık ısıtmalı havuz için randevunuzu oluşturarak, Güvercinlik Vadisi ve Erciyes
manzarasına karşı sadece size özel bir havuz deneyimi yaşayın.
• Terapi odasında masajınızı ayırarak Kapadokya'nın huzurunu, dinginliğini ve
keyﬁni yaşayın.
• Odalarınızda şömine menüsünün tadını çıkarın.
• Güvercinlik Vadisi manzarası eşliğinde size özel bir köşede mevsim pikniğini
deneyimleyin.
• Büyüleyici bir manzara ve size özel bir alan eşliğinde açık hava barbekünün
keyﬁni yaşayın.
• Damak ziyafeti ile birlikte zamanın tadını çıkartmak için kış köşesini
deneyimleyin.
• Tarih ile yoğrulmuş size özel mekânlarda modern yorumların katıldığı yöresel
lezzetler eşliğinde farklı bir deneyim yaşayın.
• Anadolu mutfağı tariﬂeri ile tanışacağınız yemek atölyelerini deneyimleyin.
• Mahzen turu ve şarap tadımına katılın.
• Seki Lounge’ın eşsiz atmosferinde eşleşmeli çay tadım menümüzün keyﬁni
yaşayın.
• Kapadokya’nın gizemli vadilerini bisiklet turları ile keşfedin.
• ‘Bahçeden Mutfağa’ konsepti ile tanışacağınız Argos bahçe turunu
deneyimleyin.
• Kapadokya içinde Kapadokya otel turuna katılın.

Kayabaşı Sok. No: 23, 50240 Uçhisar / Nevşehir
+90 384 219 31 30 | aic@argosincappadocia.com
www.argosincappadocia.com

• İçinden köy geçen otel Argos in Cappadocia’da, doğa yürüyüşü yapın.

/argosincappadocia

